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กําหนดการอบรมหลักสูตรเจ2าหน2าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน2างาน
ระหว;างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2560
สถานที่จัดอบรม

ชมรมเจ2าหน2าที่ความปลอดภัยในการทํางานจังหวัดลพบุรี (จัดที่ รร ลพบุรีอินท)

จัดอบรมโดย สมาคมส;งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย)
25 สิงหาคม 2560
วิทยากร
08.30-08.45
08.45-09.00
09.00-12.15

วิทยากร
13.15-16.30

26 สิงหาคม 2560
วิทยากร
09.00-12.15

13.15-16.30

16.30-16.45
หมายเหตุ

นายดนูทัศน ศรีสําอาง
ลงทะเบียน
ทดสอบกอนการอบรม
(๑) หมวดวิชาที่ ๑ ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานและบทบาทหนาที่ของหัวหนางาน
(ก) ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
(ข) บทบาทหนาที่ของลูกจางระดับหัวหนางานเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน

นายดนูทัศน ศรีสําอาง
(๒) หมวดวิชาที่ ๒ กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
(ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของกระทรวงแรงงาน
นามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานและการนํา

นายดนูทัศน ศรีสําอาง
(๓) หมวดวิชาที่ ๓ การคนหาอันตรายจากการทํางาน
(ก) การตรวจความปลอดภัย
(ข) การวิเคราะห'งานเพื่อความปลอดภัยและการเฝ*าสังเกตงาน
(ค) การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ
(๔) หมวดวิชาที่ ๔ การป*องกันและควบคุมอันตรายตามความเสี่ยงที่เกี่ยวของของสถานประกอบกิจการ
(ก) การป*องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร
(ข) การป*องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ*า
(ค) การป*องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนยายและการจัดเก็บวัสดุ
(ง) การป*องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
(จ) การป*องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดลอมในการทํางาน
(ฉ) การป*องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี
(ช) การป*องกันและควบคุมป1ญหาดานการยศาสตร'
(ซ) การป*องกันและควบคุมอันตรายในงานก5อสราง
(ฌ) การใชอุปกรณ'คุมครองความปลอดภัยส5วนบุคคล
ทดสอบหลังการอบรม
เวลาพัก 10.30-10.45, 14.30-14.45 พักทานอาหาร 12.15-13.15
ผู2เข2ารับการฝ5กอบรมจะต2องมีเวลาเข2าเรียนครบ 12 ชั่วโมงจึงจะได2รับใบรับรองผ;านการอบรม
กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได2ตามความเหมาะสม
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ใบสมัครเข้ ารับการฝึ กอบรมหลักสู ตร จป หัวหน้ างาน
สถานทีจัดอบรมโรงแรมลพบุรีอินน์ รี สอร์ท
ระหว่างวันที 25-26 สิ งหาคม 2560
วันที...........เดือน.........................พ.ศ. 2557
ข้าพเจ้า (นายจ้าง)...........................................................................................................................................
สถานทีทํางานปั จจุบนั บริ ษทั ............................................................................................................................
เลขที....หมู่.......ถนน.......................แขวง/ตําบล.................................................................................................
เขต/อําเภอ...............................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณี ย.์ .................................
โทรศัพท์..................................................................โทรสาร.........................................
ประกอบกิจการ........................................................................จํานวนลูกจ้าง........................................คน
ประสงค์จะส่ ง
1.(นาย/นาง/นางสาว).................................................................ตําแหน่ง....................................................
2. (นาย/นาง/นางสาว).................................................................ตําแหน่ง....................................................
3. (นาย/นาง/นางสาว).................................................................ตําแหน่ง....................................................
4. (นาย/นาง/นางสาว).................................................................ตําแหน่ง....................................................
5. (นาย/นาง/นางสาว).................................................................ตําแหน่ง....................................................
6.(นาย/นาง/นางสาว).................................................................ตําแหน่ง....................................................
7. (นาย/นาง/นางสาว).................................................................ตําแหน่ง....................................................
8. (นาย/นาง/นางสาว).................................................................ตําแหน่ง....................................................
9. (นาย/นาง/นางสาว).................................................................ตําแหน่ง....................................................
10. (นาย/นาง/นางสาว).................................................................ตําแหน่ง....................................................
เอกสารของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
หลักสู ตรเจ้ าหน้ าที$ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้ างาน
1.สําเนาบัตรประชาชน 2.ใบสมัครเข้ารับการอบรมฉบับนีo 3.คําสังแต่งตัoง จป หัวหน้างาน (ถ้ามี)

ลงชือ...................................................นายจ้าง
(ประทับตราบริ ษทั ถ้ามี)
ชือผูป้ ระสานงานของบริ ษทั ........................................โทร.....................................ต่อ.........................
กรุ ณาแฟกซ์ใบสมัครอบรมกลับที
เบอร์…………………………………………………………………………………………
หรื อ E mail address………………………………………………………………………….

อัตราค่ าลงทะเบียน
หลักสู ตร
จป.หัวหน้า
งาน

ประเภท
สมาชิกสมาคมฯ

ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม
1,600
1,800

112
126

รวม
ค่าลงทะเบียน
1,712
1926

หมายเหตุ
1.สมาคม ฯ ไม่อยูใ่ นข่ายต้องหักภาษี ณ ทีจ่าย 3% down load หนังสื อได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที
จ่ายจากกรมสรรพากรได้ที http://www.shawpat.or.th/taxfree.pdf
2.อัตราค่าลงทะเบียนดังกล่าวรวม ค่า coffee Break เช้า-บ่าย+อาหารเทียง+คู่มืออบรม+ค่าวิทยากร+วุฒิบตั ร
วิธีการชํ าระเงิน
• เช็คสังจ่าย “สมาคมส่ งเสริ มความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย)”
Safety and Health at Work Promotion Association (Thailand)
• โอนเข้าบัญชี “สมาคมส่ งเสริ มความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย)”
o ธนาคารกรุ งเทพ สาขาตลิงชัน เลขทีบัญชี 211-0-51828-5
o พร้อมแฟกซ์ใบ Pay In ระบุชือบริ ษทั หลักสู ตรเข้ารับการอบรมและวันทีเข้ารับการอบรมให้ชดั เจนมายัง
เบอร์ แฟกซ์ 02-884-1853

shawpattraining@gmail.com

o กรุ ณาชําระเงินภายในวันที 20 สิ งหาคม 2560
• ใบเสร็ จรับเงินได้ในวันอบรม
• ช่องทางการแจ้งยืนยันส่ งใบสมัคร และ ใบ Pay In
1. ผ่านทาง “สมาคมส่ งเสริ มความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย)”
เบอร์ แฟกซ์ 02-884-1853

shawpattraining@gmail.com

2. ผ่านทางชมรม จป.เมืองพระนารายณ์ safety.phranarai@gmail.com
ผูป้ ระสาน 1)คุณถิรวัฒน์ พร้ อมถิรพัฒน์ : safety_safe2013@hotmail.com Tel 092-1016141
2) คุณปิ ยนาตย์ พูนสวัสดิi piyanart23@gmail.com Tel 081-0584584

